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Váš dopis zn  

Ze dne 31. 5. 2016 

Naše zn. 23644/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje xxxxxxxxxxxx 

Telefon xxxxxxxxxxxxx 

Mobil xxxxxxxxxxx 

E-mail xxxxxxxxxxxx 

Datum 6. 6. 2016 

 
Vyjádření k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane xxxxxxx, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 31. 5. 2016 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 
požadujete následující: 

1) Kolik litrů herbicidních prostředků (prostředky k potlačení, usmrcení nebo redukci rostlin) spotřebovala 
(použila, aplikovala) SŽDC v roce 2014 a v roce 2015 v České republice při údržbě kolejové vršku a jeho 
okolí a v okolí zabezpečovacích zařízení. Počet aplikovaných listů je možné uvést v celých číslech. 

2) Kolik litrů prostředků na bázi glyfosátu (prostředky k potlačení, usmrcení nebo redukci rostlin) 
spotřebovala (použila, aplikovala) SŽDC v roce 2014 a v roce 2015 v České republice při údržbě kolejové 
vršku a jeho okolí a v okolí zabezpečovacích zařízení. Počet aplikovaných listů je možné uvést v celých 
číslech. 

3) Jaké druhy (značky) herbicidních prostředků (prostředky k potlačení, usmrcení nebo redukci rostlin) 
použila (aplikovala) SŽDC v roce 2014 a v roce 2015 v České republice při údržbě kolejové vršku a jeho 
okolí a v okolí zabezpečovacích zařízení. 

4) Jaké druhy (značky) prostředků na bázi glyfosátu (prostředky k potlačení, usmrcení nebo redukci rostlin) 
použila (aplikovala) SŽDC v roce 2014 a v roce 2015 v České republice při údržbě kolejové vršku a jeho 
okolí a v okolí zabezpečovacích zařízení. 

 
Informaci požadujete poslat elektronicky na adresu xxxxxxxxxxx 
 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a požadovaná data naleznete 
na další straně tohoto dokumentu. 

  

Vážený pan 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Ad 1) 

SŽDC spotřebovala 61 549 l herbicidů v roce 2015 a 45 730 l herbicidů v roce 2015. 

Ad 2) 

Z počtu ad 1 spotřebovala SŽDC na bázi glyfosátu 53 288 l herbicidů v roce 2014 a 40 974 l v roce 2015. 

Ad 3)  

Jednalo se o následující druhy (značky) herbicidů: 

CLINIC 

DICOPUR M750 

GLYFOGAN 480 SL 

GlyfoMax 480 SL 

KAPUT 

ROUNDUP Flex 

ROUNDUP KLASIK 

ROUNDUP RAPID  
 

Ad 4) 

Jednalo se o následující druhy (značky) herbicidů na bázi glyfosátu: 

CLINIC 

GLYFOGAN 480 SL 

GlyfoMax 480 SL 

KAPUT 

ROUNDUP Flex 

ROUNDUP KLASIK 

ROUNDUP RAPID  

 

 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 


